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 توضيحي بالغ

 

 
ثر ما تدإولته بعض إلصحف إلورقية وإلإلكرتونية خبصوص قرإر إلس يد وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل  عىل إإ

رجاء إلعمل ب إلقايض وإلبحث إلعلمي جناز ساعات معلوإذل  ينص عىل عدم ملقرر إلوزإر  بإ  إلسامح لأساتذة إلتعلمي إلعمويم بإ

ن إلوزإرة تقدم إلتوضيحات  ضافية مبؤسسات إلتعلمي إملدريس إخلصويص، فاإ  : إلتاليةإإ

 

عقد إلس يد محمد حصاد، وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي، إلأس بوع إملايض إجامتعا  -

رب تباحث خالهل إجلانبني خمتلف إلقضااي إلرتبوية مع إملكتب إلوطين إلفيدرإلية إلوطنية للتعلمي إملدريس إخلصويص بملغ

 .وإلتدبريية إليت هتم قطاع إلتعلمي إخلصويص بملغرب

صالح منظومة إلرتبية عن خالل هذإ الاجامتع ممثلو إمجلعيات  عرب - جناح ورش إإ إس تعدإدمه لالخنرإط إلتام يف إإ

صالح  بعض إلإكرإهات إليت كام إس تعرضوإ  5101-5102وإلتكوين إنطالقا من توصيات إلرؤية الاسرتإتيجية لالإ

  .ةإملايل للمؤسسات إلتعلميية إخلاصيعيشها إلقطاع عىل مس توى إملوإرد إلبرشية إملؤهةل وإلتدبري إلرتبو  وإلإدإر  و 

 ومرإعاة ملبدأأ الانصاف وتاكفؤ إلفرص حرصا من إلوزإرة عىل ضامن إحلق يف إلمتدرس مجليع إلتلميذإت وإلتالميذ -

صالح و  من  00وتطبيقا ملقتضيات إملادة  5101-5102إنسجاما مع توصيات إلرإفعة إلثامنة من إلرؤية الاسرتإتيجية لالإ

هيئة دإمئة للتدريس جيب أأن يكون لها  إلتعلمي إملدريس إخلصويصمؤسسات "أأن إليت تنص عىل  10.11إلقانون 

لت إس تثنائية مربرة أأن تس تعني مبكونني أأو مدرسني غري أأنه جيوز لهذه إملؤسسات، يف حا % 01بنس بة ل تقل عن 

ذن فرد  من إلأاكدميية إجلهوية للرتبية  يعملون مبؤسسات إلتكوين أأو إلتعلمي إلعمويم أأو إخلصويص بعد إحلصول عىل إإ

جنإلرتخيص فقد تقرر ،  "وإلتكوين إملعنية، وذكل برمس لك س نة درإس ية وملدة زمنية حمددة از لأطر هيئة إلتدريس بإ

ضافية مبؤسسات إلتعلمي إملدريس إخلصويص وذكل حىت يتس ىن للقطاع توفري حاجياته من إلأطر  ساعات معل إإ

وإلذلين يس توعبان حاليا خاصة يف سليك إلتعلمي إلإعدإد  وإلثانو  إلتأأهييل سد خصاصه  إلرتبوية إملؤهةل من أأجل

 .تلميذة وتلميذ 000 281 حوإيل 

جناز للأسات رتخيصإلهذإ س مينح  -  .يف مؤسسات إلتعلمي إلعمويم إلاكمةل ساعاهتمذة إذلين يقومون بإ

 


